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Este encontro convosco, professores e professoras, mestres e mestras, pertencentes a esta
Paróquia de São Pio v é-me particularmente agradável, porque me sinto rodeado de pessoas
beneméritas, cuja dignidade e valor atraíram sempre a minha estima e a minha gratidão.

Estima, antes de mais, pela alta missão que vos está confiada na escola, à qual me agrada juntar
o desejo de que, com o vosso modo de viver cristãmente e com o esforço constante de
apresentar aos jovens os valores religiosos, possais estabelecer tais contactos interpessoais que
abram com eles um diálogo construtivo e vão assim ao encontro das suas verdadeiras
exigências.

Gratidão, depois, pela dedicação, melhor, como espero, pela abnegação com que certamente
realizais o vosso delicado serviço na formação cultural e espiritual das novas gerações. Seja a
vossa atitude sempre inteligente, humilde e edificante, de maneira que faça não só apreciar, mas
também e sobretudo amar a verdade.

A vossa actividade decorre num tempo em que o laicado católico é convidado a participar na
missão apostólica da Igreja. Sabeis decerto como o Concílio Vaticano II pôs grande esperança na
vossa colaboração, a qual, dada "com o testemunho da vida e com a palavra, adquire certo
carácter específico e particular eficácia por se realizar nas condições ordinárias da vida do
mundo" (Lumen Gentium, 35).

Nesta perspectiva, sabei encontrar sempre o vosso ponto de referência ideal na figura de Jesus
Mestre, ou seja, como disse já na recente Exortação sobre a Catequese, na "imagem de Cristo a
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ensinar, ao mesmo tempo majestosa e familiar, impressionante e tranquilizadora"; seja Ele a
inspirar-vos o respeito pela "fé católica dos jovens, até ao ponto de facilitar a educação, o
arraigamento, a consolidação e a livre profissão e prática da mesma fé" (Cfr. Exortação
Apostólica Catechesi Tradendae, nn. 8 e 69).

Ele vos ajude no vosso trabalho educativo e vos ilumine com a sua graça. Pela minha parte
asseguro-vos que estarei perto de vós com o afecto, a oração e com a minha Bênção que vos
concedo agora a todos vós, aos vossos familiares e aos alunos das vossas escolas.
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